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Vecinos de Valadares protestan contra
unha antena ilegal
Os afectados anuncian que non votarán se non lles quitan o aparello
A instalación de telefonía móbil atópase próxima ás vivendas e a dous centros escolares

Preto de douscentos veciños da parroquia de Valadares
manifestáronse onte, a pesar da choiva, para protestar
pola instalación dunha antena de telefonía móbil na leira
dun particular no barrio de Seoanes.

Os afectados denuncian que o aparello carece de
licenza da Xerencia Municipal de Urbanismo, aspecto
que confirmou o propio Concello.

Ao anterior viría a sumar o feito de estar situada próxima ás vivendas, ao colexio Sobreira e a
un instituto de secundaria.

Os veciños anuncian que, de non solucionarse o problema, seguirán coas manifestacións e
non votarán nas próximas eleccións municipais de maio.

Antes da concentración de onte, presentaron unha denuncia nas dependencias municipais
nas que se facía constar as posibles repercusións negativas para a saúde dos escolares e as
súas familias.

Cadea

Entenden que se trata dun tema moi grave, máxime cando carece de permiso, o que podería
producir unha actuación en cadea doutras compañías.

Na manifestación de onte participaron, ademais dos propios veciños, nenos, representantes
da asociación de pais do colexio e outros afectados do instituto. A marcha pacífica partiu do
patio do colexio e dirixiuse ata a leira onde se sitúa a antena para reclamar ao veciño que
permitiu a súa instalación que depoña a súa actitude e pense nos prexuízos que pode
ocasionar.

Os cidadáns reclaman un maior control deste tipo de feitos para impedir que se produzan e
en calquera caso solicitan a retirada inmediata da antena.

Queren que se aplique a ordenanza municipal que regula este tipo de instalacións, o que, ao
seu xuízo, impediría que se coloque tan próxima ás vivendas e aos centros escolares da
zona. Aseguran que non cesarán as protestas ata que se retire o aparello.

XOÁN CARLOS GIL
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